Verksamhetsplan 2021
Travbana: Örebro
Författare: Robin Thörn, VD för Örebro Travsällskap

Vision och målsättning för Örebrotravet
Örebro Travsällskaps vision är att skapa upplevelser som gör att alltfler kommer närmare, det
underbara djuret, hästen och känner sig välkomna att utöva eller njuta av världens bästa sport –
travsport!
Vi är en ideell förening där alla anställda och eldsjälar behövs och det krävs otroligt mycket hårt
arbete av många för att vårt travsällskap ska fungera.
Vi vill skapa en sammanhållning och en genuin känsla mellan alla som hjälps åt och har kul
tillsammans…något vi kallar ”Team Örebro”.
När det gäller ”Team Örebro” så innebär det inte bara oss som jobbar på sportkontoret, utan givetvis
alla som jobbar på banan; grabbarna som sliter med vår åldrande anläggning och som håller banan i
toppskick, alla som formar framtidens travaktiva och deltagare i vår Travskola och de som jobbar med
våra restauranger. Vi jobbar tillsammans varje dag och alla deltar entusiastiskt när vi försöker komma
upp med idéer till förbättringar och vad vi måste utveckla.
”Team Örebro” inkluderar absolut inte bara oss som jobbar på daglig basis på travbanan utan förstås
även alla fantastiska eldsjälar bland våra tävlingsfunktionärer och ALLA andra som vill förknippa sig
med oss. Förhoppningsvis gäller det också Travsällskapets medlemmar, alla aktiva med A och Btränare och hästskötare och allt däremellan…och gärna alla övriga traventusiaster från Örebro som vill
vara med och skapa något riktigt bra!
”Teamwork” innebär att man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål eller för att generellt
förbättra något och det är mycket på Örebrotravet som vi måste förbättra.
Örebrotravet är en populär bana för tränare och hästägare att anmäla sina hästar till – vi är tredje bäst i
Sverige på att fylla våra lopp och vi jobbar vidare på att bli ännu bättre. Detta resultat har vi uppnått
trots att vi är en anläggning som aktiva anser är en av de sämst uppdaterade i landet (Travrondens
kuskenkät i december 2020) och en bana som många anser är suboptimal i sin utformning.
Örebro har länge haft ett negativt rykte när det gäller det längden på upploppet och banans kvalitet
överlag. Jag vill påstå att tävlingsovalen i Örebro idag är bättre än på många år och ofta levererar
bättre tävlingsförutsättningar än många av våra jämförbara banor. Faktum är att detta har
åstadkommits trots att vår kostnad för banmaterial ligger mellan 100-200tkr lägre per år än på banor
med likvärdiga förutsättningar. Det har varit riktigt kul att under 2020 höra all den positiva feedback
vi har fått från många av Sveriges mest namnkunniga aktiva när gäller deras uppfattning om
banunderlaget och våra unga grabbar som passionerat jobbar med det ska känna sig stolta!
Framtiden för kommande aktiva och travintresserade i allmänhet ser bra ut då vår Travskola är en av
de största i vårt avlånga land.
Örebro Linde Travskolas vision är att vi vill vara ett utbildningscentrum som ger alla möjlighet att lära
sig om hästar och travsport.
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Fokus för oss är att:
▪
▪
▪

Ge barn, ungdomar och vuxna en bra och meningsfull fritid.
Öka intresset för travsport.
Vara med och skapa en ny travgeneration.

Travskolan är ett samarbete mellan Örebro Travsällskap och Lindes Travklubb. Verksamheten är ett
mångårigt och lyckat samarbete, där tyngdpunkten ligger på välutbildad personal, bra hästmaterial och
hög säkerhet.
Travskolan har verksamhet och stall på Örebrotravet och Fornaboda travbana. Under delar av året
förläggs visa delar av verksamheten på en av Örebro kommuns hästanläggningar. På våra
anläggningar har vi tillgång till ridhus, körplan, rakbana, skogsvägar, rund- och backbanor samt
sandbana.
Vi har en otrolig potential i Örebro med vårt svårslagna geografiska läge i Trav-Sverige, men för att
kunna leverera upplevelser våra lokala och besökande aktiva, vår publik, våra travskolelever och
anställda förtjänar så måste vi investera i framtiden. Annars kommer vi inte nå vår vision.
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Strategiska områden och årshjul för Örebrotravet
Strategiska områden på Örebrotravet
Pegasusmotorn – område bredd
Utvecklingsinsatser:
1. Hästhotell för B-tränare
2. Värdbana för ST`s projekt ”Till Start”
3. Träning med startbil för orutinerade hästar enligt de Corona-restriktioner som finns.
Andra fokusområden:
▪

För att minska barriärerna att börja med trav får nya licensinnehavare under 26 år licenskursen
betald när de kör sitt första lopp.

▪

Rabatt på anläggningsavgiften för nya licensinnehavare.

▪

Mellansvenska Amatörserien – ett antal lopp för körsvenner i regionen som normalt inte får
köra så mycket, en lagtävling mellan fyra banor (Ö, L, Mp och E).

▪

Vi satsar på bredden genom att lägga till minst 20 lopp under året för att ge fler
startmöjligheter.

▪

Uthyrning av hästar till licensutbildning – De som inte har egen häst har möjlighet att till ett
lågt pris hyra hästar av travskolan.

▪

En särskild körsvensserie för ungdomar och amatörer som kört få lopp under 2020 med final
våren/sommaren 2021.

▪

Med hjälp av sponsorn Krafft Foder så arrangerar vi lopp bara för B-tränare.

▪

Vi bygger värmestuga för våra B-tränare och jobbar allmänt med att förbättra deras upplevelse
på Örebrotravet.

Pegasusmotorn – område ungdom
Utvecklingsinsatser
1. Körhall för Travskolan
2. Nya utselningsplatser för travskolans verksamhet
3. Satsning på inköp av nya hästar till travskolans verksamhet på grund av generationsskifte på
hästarna.
4. Utbildningsstipendium – Coronasatsning
5. Värdbana för ST´s projekt ”Till Start”
6. Hästhotell
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Andra fokusområden:
▪

För att minska kostnader/barriärer att börja med trav får nya licensinnehavare under 26 år
licenskursen betald när de kör sitt första lopp.

▪

Prova på dagar med skolor och förskolor. Travskolan åker ut till förskolor för att visa upp
verksamheten. Ibland kommer ungdomar från skolor i närområdet och hälsar på.

▪

Alternativa tävlingar. Olika tävlingar med hästar, kan vara precisionskörning, hubertusjakt
eller andra former av ”tävlingar” med och på häst.

▪

Ungdomar får hjälpa till i Travskolan och får via ett poängsystem i gengäld låna travskolans
ponnys till tävlingar.

▪

Vecko- och helgläger för ungdomar. Varje lov arrangeras hästläger antingen på Örebrotravet
eller Fornaboda där ungdomar får vara tillsammans vilket skapar glädje, trivsel och
gemenskap kring hästarna och stallet.

Eget strategiskt område för Örebrotravet
Utvärdera alla alternativ för utveckling och förädling av anläggningen i Trav-Sveriges bästa
geografiska läge!

Årshjul med viktiga datum för Örebrotravet

4

27 januari – Budget och Verksamhetsplan 2021 klar
Februari – Digital Travgala
Gala där förra årets prestationer prisas. Skapar samhörighet och trivsel samtidigt som det
belönar framgångar och satsningar.
8 april – Breeders Crown försök!
1 maj – STL med Orebro Int’nl
Vanligtvis årets största travdag där det brukar vara stor satsning på publikaktiviteter som
barnområde, gratisbussar och publiktävling. I vår planering antar vi att denna dag tyvärr inte
kommer vara med publik
8 maj – Årspremiär Fornaboda
Årets första dag på Fornaboda som firar 70 års jubileum!
20 maj – Telebolaget Grand Prix
Vi provar ett nytt datum för detta högt doterade 4-årings lopp
Juni – Colour Obstacle Rush motionslopp
Anläggningen skulle varit uthyrd till spektakulärt och populärt motionslopp som skulle ge
intäkter och god publicitet kring travbanan. I vår planering antar vi att denna dag tyvärr inte
kommer att äga rum.
6 juni – Nationaldagstrav Fornaboda
26 juni – Midsommartrav Fornaboda
7 juli – V86 med Bergslagsloppet på Fornaboda
15 juli – Juliloppet i ny tappning!
Sommarens stora travdag. Juliloppet i ny tappning - under perioden 1 april till 30 juni samlar
alla treåriga varmblod som tävlar på Örebro och Lindesberg poäng enligt följande: 9-6-4-3-2-1
(efter placeringen i loppet oavsett om det är ett treåringslopp). Finalen går på Örebro den 15e
juli, en spårtrappa för 12 hästar. Sportsligt fokus, men även barn- och publikaktiviteter för att
locka publiken med annat. Gratisbussar, tävlingar mm. I vår planering antar vi att denna dag
tyvärr inte kommer vara med publik.
31 augusti – V86
16 september – Hästägarpokalen och annat!
14 oktober – Svampen Örebro får en egen dag!
Samma upplägg som tidigare år, men efter ha lyssnat på aktiva så har vi tidigarelagt Svampen
2021.
23 oktober – STL!
En av årets största dagar. Stor sport, men även andra aktiviteter som gratisbussar och
publikarrangemang.
4 november – Najos minne!
Vi firar att det var 50 år sen Najo vann Derbyt med ett nytt upplägg. Loppet kommer att vara
öppet för hingstar/valacker med max 750tkr på kontot, men för ston är taket 1 550tkr (de extra
50tkr för varje gräns som en påminnelse om Najos jubileum!).
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29 december – STL igen!
STL med E3-revanschen

Nedbruten utvecklingsplan för Örebrotravet
Nedbruten utvecklingsplan för Pegasusmotorn – område bredd
Hästhotell:
Bakgrund: Vi vill förenkla för B-tränare, hästägare och ungdomar att ha en eller flera
travhästar genom att erbjuda möjligheten att hyra in sin travhäst på sällskapets hästhotell.
Flera studier visar att en av de faktorer som påverkar om människor skaffar en egen travhäst är
tiden. Vi tror att genom att kunna erbjuda del i hästhotellet sparar hästägaren tid och det
förenklar träningen. Med det erbjuder vi en förstklassig träningsanläggning.
Aktiviteter:
Tre olika förslag på hur man kan driva hästhotellet har tagits fram.
Referensgruppen träffades i januari 2021 och diskuterade de olika alternativen.
Marknadsföring och möjlighet till att boka sin plats i hotell skapas.
Hästarna flyttar in och hotellet drivs
Ansvarig: Robin Thörn & Lena Thybeck
Påbörjat: Januari 2021
Avslutat: Ska fortgå
Värdbana till projektet ”Till Start”:
Bakgrund: Till Start är ett samprojekt mellan ST, Travsällskapen och BAS där vi tillsammans
guidar och hjälper tränare att få sin häst till start genom utbildning, föreläsare och
träningsträffar. Projektet riktar sig till aktiva och deras hästar, både ponnyer och stora hästar.
Målsättningen med projektet är att få fler att aktiverade, såväl människor som hästar samtidigt
som vi skapar en social plattform runt travsällskapet och hästen.
Aktiviteter: Fysiska så väl som digitala träffar. Den 27/2 var det tänkt att ha en fysiskträff på
Örebrotravet.
Ansvarig: Anette Jansson från ST, Barbro Lindell och Lena Thybeck från Örebro
Travsällskap.
Påbörjat: Januari 2021
Avslutat: Hösten 2021
Bilstartsträning:
Bakgrund: Under rådande omständigheter har vi varit tvungna att stänga ner
provloppsverksamheten. Detta påverkar träningen av travhästarna. Vi har då gjort en
speciallösning och låter ett fåtal hästar per gång testa att springa bakom startbilen för att de
ska lära sig och vara väl förbereda när de kommer till start.
Aktiviteter: Körning bakom startbilen.
Ansvarig: Robin Thörn samt anläggningspersonalen
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Påbörjat: Januari 2021
Avslutat: När pandemin är över och vi åter får anordna traditionella provlopp.

Nedbruten utvecklingsplan för Pegasusmotorn – område ungdom
Körhall:
Bakgrund: Under en lång tid har vi arbetat med att göra det möjligt att bygga en körhall på
Örebrotravet. Detta kommer innebära att vi kan hålla utbildningar oavsett väderlek samt
kunna utveckla vår möjlighet att motta ännu fler elever med funktionsvariationer. Nu går vi in
i slutfasen av detta arbete.
Aktiviteter:
Ansöka om bygglov
Anlita firma för markarbete
Utföra markarbetet
Beställa och bygga körhallen
Startdatum ej fastställt
Ansvarig: Robin Thörn och Lena Thybeck
Utselningsplatser:
Bakgrund: Örebro Linde travskola har under åren vuxit i antal kunder och därför behöver
verksamheten utselningsplatser som är anpassade efter elevunderlaget. Eftersom första
intrycket är viktig vill vi att kunderna ska mötas av en ljus, luftig och fräsch anläggning. Vi
vill även ha alla elever samlade under samma tak för att höja kvalitén och säkerheten.
Aktiviteter: Anläggningspersonalen bygger utselningsplatser i veterinärklinikens lilla ridhus.
Ansvarig: Fredrik Adolfsson och Lena Thybeck
Påbörjat: Februari 2021
Avslutat: Mars 2021
Generationsskifte/inköp av nya hästar:
Bakgrund: Travskolans hästar är välutbildade och så säkra hästar kan vara. De är väl
inskolade i verksamheten och gör allt från att delta i undervisning med barn från 3 år till
vuxna. Hästarna är inridna, inkörda samt tävlar med travskolans elever. Nu har några av våra
trontjänare dock nått en ålder då de ska bli pensionärer. Därför krävs ett generationsskifte och
travskolan behöver köpa in nya hästar.
Aktiviteter: Leta efter lämpliga individer som passar i verksamheten. Ha nya hästar på prov.
Köpa och skola in hästarna i verksamheten
Ansvarig: Lena Thybeck
Påbörjat: Januari 2021
Avslutat: Detta sker löpande.
Utbildningsstipendium:
Bakgrund: Under 2020 härjade pandemin och för många familjer blev detta kännbart. Detta
påverkar barn och ungdomars möjlighet att gå på travskolan. Vi anser att det är viktigt att alla
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hjälps åt i dessa tider och erbjuder därför en person per termin att få hela kursavgiften på en
av våra terminskurser som ett utbildningsstipendium.
Aktiviteter: Utbildningsstipendium
Ansvarig: Lena Thybeck
Påbörjat: Januari 2021 & augusti 2021
Avslutat: Februari 2021& september 2021

Nedbruten utvecklingsplan för eget strategiskt område 1
Vi befinner oss i faktainsamlings- och analysfasen av detta projekt och ber att få återkomma med
detaljer.

Ekonomi för Örebrotravet
Budget
Eftersom banan fått mindre resurser över de senaste åren och renoveringsbehovet är stort så är det
svårt att hitta kapital till investeringar och prioriteringar får ske vartefter.
Anläggningens renoveringsbehov är större än resurserna vilket gör att man i första hand ”släcker
bränder” och lagar det allra nödvändigaste.
Den budget som har lagts för 2021 antar att vi får öppna upp för publik först den 1a september. Detta
innebär att vi missar signifikanta intäkter från två av våra största dagar, STL den 1a maj samt 15e juli
med Juliloppet bland annat.
Vi kommer att arrendera ut vårt Stallfik och reducerar därmed en möjlig intäktskälla (men reducerar
en ohållbar förlust under rådande omständigheter).
Med få möjliga intäktsströmmar (bortom sponsring/samarbetspartners tillskott) så kan Örebro
Travsällskap nästan bara påverka slutresultatet genom att driva anläggningen så kostnadseffektivt så
möjligt.
Trots många identifierade kostnadsbesparingar sen slutet på augusti 2020 så visar den initiala
budgeten för 2021 inte ett starkt positivt resultat.
I budgeten ingår inte nödvändiga investeringar som en ny banbelysning och eget kapital för
Travskolans Körhall, vilka måste finansieras externt.
Stallar behöver fräschas upp för att motsvara myndigheternas krav. Behovet är på vissa håll stort och
görs vartefter ekonomin tillåter.
Oddsindikator är gammal och kommer behöva bytas ut närmaste åren, kostnad ca 500-2000 tkr
beroende på vad man ersätter med. Den fungerar för närvarande, men är av gammal modell och med
brist på reservdelar som följd. Troligen helt uttjänt inom tre-fyra år.
Finansieringsmöjligheter behöver utredas.

8

